
 

 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 6º  

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objeto do Conhecimento/Conteúdo: Elementos das Linguagens: Dramaturgia e possibilidades de 
encenação. 

Habilidades: (GO-EF06AR26-B) Compreender o que é dramaturgia e reconhecer cada uma das 

partes da estrutura de um texto dramático (introdução, conflito, clímax e desfecho) e de 

elementos constitutivos, enredo, diálogos, descrição e caracterização de personagens, fatos, 

espaços, saídas e entradas dos personagens, cenário, rubricas, bem como refletir sobre as 

possibilidades de encenação, ampliando o vocabulário teatral. 
 

Estruturas do Texto Dramático 

 Observando o texto dramático, podemos ver que se diferencia dos outros, principalmente 

pelo fato de não ser um texto escrito para ser lido e sim representado. Dessa forma, sua estrutura é 

também muito singular. Veremos alguns traços importantes a serem observados nesse gênero. 

Além disso, o texto dramático pressupõe o recurso à linguagem gestual, à sonoplastia e à 

iluminotécnica. 

 Podemos perceber nele a presença de dois textos: 

 Texto principal: que corresponde às falas dos personagens, que serão representadas pelos 

atores.  

 Texto secundário (rubricas ou didascálias) que contêm as indicações cênicas da peça. 

 E é nesses dois textos que ainda podemos identificar as características de personalidade de 

cada personagem: 

 Forma indireta: a partir dos comportamentos, atitudes e gestos que levam o espectador a 

tirar as suas próprias conclusões sobre as características das personagens;  

 Forma direta: a partir dos elementos presentes nas rubricas, da descrição de aspetos físicos 

e psicológicos, das palavras de outras personagens, das palavras da personagem sobre si 

própria. 

 



 

 

 A trama é a costura de fatos e ideias que se sucedem desde a introdução dos personagens 

até a cena final. Nos textos dramáticos, ainda podemos identificar algumas estruturas, divisões do 

desenvolvimento da história. 

1. COMEÇO 

 Introdução (ou apresentação): É normalmente a cena inicial que fornece 

indicações sobre o lugar, o tempo, introduz os personagens e dá informações 

importantes da situação em que se encontram. Isso é necessário para que o 

espectador entenda o universo em que a trama vai se desenvolver; 

2. MEIO 

 Conflito: É o choque entre as forças opostas, o momento em que o problema 

surge e uma necessidade é gerada, obrigando os personagens a tomarem 

atitudes a favor ou contra determinada resolução; 

 Clímax: Ponto de maior tensão da narrativa. Deixa clara a natureza dos 

acontecimentos, onde a narrativa do conflito começa a se encaixar e encaminhar 

para o desfecho. 

       3. FIM 

 Desfecho (ou desenlace): conclusão do texto, cena final, que apresenta uma 

solução para o conflito, que pode ser feliz, ou infeliz: 

Agora, com base no texto responda as seguintes questões: 

1. Quais são as funções das rubricas no texto teatral/dramático? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. Em um processo de construção de um espetáculo, o ator precisa estudar o texto e por meio dele 

desenvolver o seu trabalho de criação da personagem que ele vai interpretar. Quais são as duas 

formas que o texto o ajuda nessa criação e na caracterização de cada personagem? Explique cada 

uma delas. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3. Quais são as divisões da trama do texto dramático? Explique cada uma delas com as suas 

palavras. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 


